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LONDY1'
don06i, że minister spraw zagrankznych
ft8ł
Be ·in, który "' ubiegłą środę podejmoOCO I
18 O YW8Ją SIQ We WSZYS IC Z8i\ a ac pracy
wał obia<lem ra<Meckiego ministra
Z okazji pierws.zej rocznic} podp;sa-1 wspólnych zebrań są rezolucje o dal-1 ponad 7 tys. robotników. Niezależnie od spraw zagrani~znych Mołotowa, w so·
nia .umowy o jedności działania między s?ym pogłębianiu współpracy obu partii tego we wszys.tkich zakładach pracy w bolę wieczorem spożył obiad z fran<:usPPR i PPS roboitnky Pornania urzą- robotniczych dla dobra całego narodu. Gdańsku odbywały się manifestacy,;ne kim ministrem spraw zagr anicrnyc.h Bidzili w 6zeregu zakładów pra'€y wsnólwiece, na których robotni·cy dawali r: y- dault. Sekf.etarz stanu Marshall zaprone zebrania członków obu partii. Do · le- GDAŃSK.
raz 5zczerej radości 1 wynikó,,· os:ąg- sil na obiad w poniedziałek radziec.kiego
branych przema"·iali czolo wi akt y wiści
W stoczni gdański·ej odbyt się wit>!ki niętych dzięki umowi e o jedności dz·a- ministra spraw zagranicznych Mok>to·
PPR i PPS. W sali ko nferency,inej Wi·ec ku uczczeniu roc.znky z udziałem lania PPR i PPS .
I wa .
.KW PPR odbyło się uroczyste ws.pólne '111111111111111111111111111111111111111111111111 "1111•11ri1111111111111111111111 un:un n1 nu111 n:rn rrn~rrr:u::r.r 1:a1::c:rn1r:n1111n1 LLLJ.L'
posiedzenie egzekutywy komitetu wnje Na 1niejscu potwornuch zbrodni
wód1kie.go Polskiej Partii Rohotniczej
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~~i~~ii~e1um~: 1 aw~{:;~dzzt~:~~zen~Zz~ 1~: Członkowie Najwyższego Trybunału Narodow~go i dziennikarze zagraniczni zwi edzaja
wy i . przyczyniła się praktycznie do Jej
realizacji. Omawiając wspaniałe rezul
taty pracy osiągnięte przez zakłady Ce~1elskiego, Z~>0drzańs.kie Zakłady Mostów i Wagonów, Fabryki maszyn rolr;iczych w Zie)onej Górze i szereg innych,
rezolucja stwierdza, iż wyniki te są bez
pośrednim nastf psfwem wspólnych wysiłków podjętych przez obie partie robotniczęe

. z1·azd Dąbrowszczako· w~~~~m~rrz1!.a~.b~~~~n:!ii:;~i! n;o:i~rfn~ej:~::
Drugi.s..czyl
swe obr'ady w Warszaw,· e
ZakoR

LUBLIN.
W Lublinie odbyło się zebranie zorg'ł
nizowane prze? bratnie partie P?S i
PPR dla nauczycieli szkół powszechnych i śr>e{lnkh. Zebrani wysłuchali referatów na temat polityki wewnętrznej
i zagranicz1t1ej oraz o roli n·auczydelstwa. w Pol&ce Ludowej.

SZCZECIN.
We wszystkich S7czeCińskich zalda(lach pracy m. in, w Cukrowni „Gumien~>e", .. Państwowych Zakładach Kon
foktWj:rft'rCtr ' •• GazoWrH '
nrrure sWf'!d~r~.
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torsk1eJ „Hartw1g , \\" Biurze Odbud-cwy P~;;tow i t,p. Odb-yw.ają się. w dal·
szym tągtt wslf6tn- dbra:nia' óf P1'> i
PPS, poświęcone rocznicy umowy 0
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Plan podziału Palestyny
NOWY JORK (PAP) - W sobotę
wieczorem - jak jui donosiliśmy na
ple.num 1gromadl!':enia generalnego ONZ
zapadła ostateczna uchwala w spra'Yie
podziału Palestyny na państwo żydow
skie i p3ństwo arabskie. Uchwałę tę p~
przedziła końcowa dysl)llsja, w której
delegaci poszczególnych pańs.tw arab'skkh składali kolejno deklarac}e protes
tujące przeciwko projiekt<Jwi podziału.
W głosowani.u za planem podziału Pa
lestyny wypowied?iały się 33 państwa.
PrzeciwJw
planowi
glosowało
13
państw. P<o·ws.trzymało się od głosu 10
państw.

krematoria i komory gazowe w Oświęcim' u i Brzezince

KRAKÓW PAP. W dniu wczorajszym człon O'więcim grupa dziennikarzy krajowych I za-1 mowania olbrzymich transportów aresztowa·
kowie Najwyższego Trybunału Narodowego granicznych.
nych, pomieścić może około 5.000 osób. Obok
udali się na teren obozu w Oświęcimiu dla do- W pierwszym rzędzie zwiedzono kremato- hali przeprowadzono linię kolejowa, tak. że
konania wizji lokalnej w zwia,zku z toczącym rium, komendanturę, wilię prywatną Hoessa pociągi z aresztowanymi podjeżdżały pod sam
się procesem przeciw hitlerowskiej załodze o- oraz halę „przyjęć" .
obóz.
obozowej. Wraz z członkami N.T.N. zwiedziła Hala ta, zbudowana specjalnie w celu przyj
Po obejrzeniu eksponatów zgromadzonych w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kilku b~kK~ , z~~n~nych dz~iaj na m~

WARSZAWA PAP. - 30 listoipada br., w ków obowiązków podjęty.eh w ogniu walk
drugim dniu obra•d ogólnokrajowego Zjazdu hiszpańskich i prowadzenie możliwie jak najDąbrowszczaków w Warszawie
złożY'li spra- szerzej zaikro]onej akcji pomocy walczącej Hi·Wozdani·a przedstawiciele oddziałów ZwiąL..\:ru. s.zpanii republikańskiej; kultywowanie pamię
Przedsitaiwiciel Związku Dąbrowszczaków, od- ci bohaterów poległych w walce o wolność
dział w Paryżu,
ob. Martyński omówił sitan i demo·~rację na wszysitkich frontach świata
organizacyjny i a:arys działalności Dąbrowszcza ora,z szeroką akcję u.świadamiającą szerokim
ków, zorganizowanych w oddziale Związkru rzeszom rolę, jaką odegrała Hiszpania w wa/na terenie Frencji.
ce o pokój świata i w mobf]i.zacji międzyna
Prz,edstawiciele Dą,''orows.zczaków w USA, rodowego wolnościowego ruchu antyfaszyob. ob. Bogen i Kolaga wyrażając głęboką ra· stowskiego.
dość z możliwości uczestniczenia w zjeżdzie,
Na zailrnńczenie zjazdu zebrani uchwalili
pr.zedstawili ogólny ikierunek organizacyjny wysqanie depesz do Prezydenta R. P. Boles•ła
pra~ od.działu z:w.iąvk~ w Ameryce . . Zobrazo- wa Bieruta, premiera Jó1;efa Cyrankiewicza,
~~I ·Olu ·trud~sot l'.l'I' '~e ·:i-apotyka}ą W· swo· wicepremie1a Władysława Goonuhld, Marszał·
ieJ dz1ałalnośc1 oprnkuncze1 członko' e by- ka PoJ>5ki Żymiersk i ego, organi~atora brygad
łych międzynarndowych brygad ze str y an- międ,?ynarodowy}:h Hiszpanii p. And.rąe Mar:lyć!ęmo ratycznyicq elę,*1.~~ am~ykafu;.lr.:lc,l:i, ty._ .Dblores · Ibą
• La P i<mar·, delega1a
· ""bł?~\ln.~ temate.m. dyskus~~ były spm~;: polHyczn890 brygad międzynarodowych Luigi
orgam2acyJne. Wyniki dJ."socu~JJ zrea>srumowall Longo-Galla i przedstawiciela brygady Tellma·
płk. Torunczyk - odpo'Wlada)ąc zebranym na na w brygadach międzynarodowych p. Franka
s2ereg PY'tań natury orgalllizacy1jnej - oraz Da11em'a.
płk. Szyr, .kitóry przedstawił zasaidnicze wytyPo zakończeniu :zjazdu uczestnicy udali się
czne dalszej działalności Zwi ązku.
na cmentarz wojsko•wy na Powązkach, gdzie
Do głównych udań Związku płk . ~zyir za- złożyli wieniec na gro!bie gen. Waltera - Kaliczył m. in.: dopełnienie pnez DąbroW611:oza- rola SwierC"Lewsklego.
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Kino „TĘCZA Piotrkowska 108
Kino STYLOWY Kilińskiego 123
Początek godz. 17
Początek godz. 17,30
DZIS PREMIERA
Komedia produkcji amerykańskiej
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..
dano podziemia gdzie trzymani byli skazani na
śmierć, aby sprawdzić, -=:zy zeznania świadków
odnoszące się do faktów, które miały miejsce
na tym bloku, są zgodne z pra·ndą. Stwierdzo
no, że przez szpary w zasłoniętych oknach widzialność egzekucji, które odbywały
się na
podwórzu była istotme możliwa.
Stwierdzono również, że świadek przebywa·
jący w jednej z cel t. zw. „ss-rewiru",
mógł
zupełnie dokładnie widzieć akt mordu, dokona ·ny przez oskarżonego Grabnera na więźniu na
terenie klatki schodowej rewiru. Następnie do
konali wizji szpitala obozo,vego i miejsc
gdzie dokonywano masowych morderstw zastrzykami z fenolu. Również w tym wypadku
stwierdzono, że świadek, który pełnił funkcje
pisarza szpitalnego, mógł tak - jak to zpznał
na rozprawie - widzie : przez uchylone drzwi
zupełnie dobrze oskarżonego Grabnera w czasie fenolowanfa. . . ...
W jednym z bloków mi~7'ka'\.nych, zachowanym d.o\y~l}~z~s w..'pierwotn}'m stanie, członlkow1e Trybunału przekonali się o straszliwych warunkach mies'1ikaniowych więź
niów. Blok ten, który mógł normalnie pomieścić najwyżej około 200 osób, zamieszkiwalo
ponad

półtora

tysiąca

więźniów.

T. zw. „obóz macierzy5ty" otacza podwój·
ny pas drutów kokza&tych, prze.z które przebiegał prąd wysokiego napięcia. W odstępach
kilkudziesięciometrowych rorzst•awione są wie
że wartoW'!lic.ze, obok nich w}"budowano specjalne bunkry, w których chmnili się wartownicy w czas.ie nalotów, mogąc jednoCJZ:eśnie
ostrzeliwać teren z kara>binów mas.zynowyich.
Wśród ekspo;na:tów, z.a.Chowanych w muzeum, członkowie Trybunału poświęcili s.zczególną uwagę narzęd.rziom tortur kozłom do
bicia, szubienicom.

Ekipa udała się. następnie do odległej o 2
kilometra Brzezinki t. zw. Birkenau. Obóz w Br.zeziThkiach jest kilkadziesiąt razy
W rolach głównych:
Reżyser:
ALEKSANDER HALL
większy niż Oświęcim Pierwszy, a baraki są
ROSALIND RUSSELL
Wytwórnia: Columbia Pictures
tutaj jeszcze prymdłyiwniejsze. Podlkireślić na·
JANET BLAIR
Własność:
M. P. E. A.
leiży, że Brze'rinlki mieszczą się na terenie tak
BRIAN AHERNE
Ekspl<!>atacja: Film Polski
rozmokłym, że grzęźnie się głęboko w błocie.
Bilety bezpłatne l Passe-partout ważne od czwartku - 4 grudnia.
W BNe?Jinkach dOikonano wizji lokaJnej ru·
ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii in krematoriów, z których każde mogło pó·

- Służę - zerwał się z miejsca Lo-1 dobrego znajome·go. Miał też na imię, Lo,
nia i za sekundę sardynki wraz z kilko- nia. Pan będzie moim „L-2". Do1brze?
ma apetycznymi buteczkami, butel'ką wiZachwycony leutenant nic nie odpowie
na oraz kieliszkami • .znalazły się przed d·ział, tylko wymownie popatrzał na 0Osienii'ną. Roztropny młodzieniec :pomy- sieninę i zachęcony jej cichym śmie~lał o wszystkim. Nalewając k·i·elisz-e·k chem musnął wargn•mi Po rączce. która
rzekł do artystki:
trzymała kieliszek pełen wina.
- To naprawdl'i moja wina, że 11ani
- \i\11ięc, llfl.Piimy si ę: za „L-2" Zgoda?
głodna. Tyle ga<lałcm, a nie pomyślałem I proszę mi J)Odać sardynki. Jestem naże po koncercie trzie:ba się przede wszy- prawdę bardzo głodna.
stk~m posilić. Ale to nie moi.a wina Lonia starannie przyrządził apetyczną
SI>OJrzał ))ła.galnie na Osieniną, - to wi- kanapkę. Wycisnął sok z cytryny r:ia sar
ha tyoh ciemnych oczu - dod:ał szep-tem dynk1i i z sz.armanc~im ukłonem podał
,:wręczając aktorce k1ieJ.iszek z wdnem.
aktorce. Jednocześnie, z.a.troszczył się o,
Osienina trąci'ła się z njm kieliszkiem to, alby k1iel~szek Osieniny był znów peł~ z zalotnym uśmi echem odpowied·z'iał.a: ny, ~piewacz:ka zfadła kanapkę, i wy- Pan jest na•prawdę czarującym ciągnęła rękę Po drngą. Naprawd~„ by,hło.pcem„. Przypomina pan mi jednego ły smaczne te kanapki, przyrząclzone

przez zakochane.go mł·odzdeńca.
Po wypiciu kilku kieliszków i krótkim
posiłku, Osienina za,pro'Pońowała młode
mu oficerowJ przyłączenie się do reszty
towarzystwa. Lonia zgodził sięi z pewnym prziekąsem. Wolał rozmawiać z 0sieniną na osobności. Ale śpiewaczka nie
Qikazywała większych chęcii do flirto·w ania z zakochanym młodzieńcem .
Ukazanie się Osieninv wśród żołnierzy
i oficerów było przyjęte n·iemal owaoY'jn:e, Z mie1jsca zaproponowano jej wypicie
kieliszka kaukazkiego wina. którym wła
śnie podochocony intendent cz·e-. stował ca
re towarzystwo. Osienina śmiejąc się
wziięła podsnn:ęty jej
kieHszek i nagJ.e,
ięczą~ chwyciła się za serce.
- Co się pani stał·o? - po.dlbiegło do
niej odrazu kHku oficerów.
- Jakoś niedobrze si czuję, - z trudem wykrztiisHa śp·iewaczka, trzymając
się· ciągle za serce i osuwając. sit>; na ziemię. Pochwyciło ją kil'ka rąk. Pośadzono na krzesło. W-popłochu ktoś krz'Yknął:
- Prędzej, leknrz.a!
- Nie trzeba lekarza, - wyszeptała
blada ja k!ruP Osie·nina, trzymając si ę kur
czowo porl' czy krzesła, - jest mi niedo.brze. Wiem co się ze mną dz'ieje... Zaszko
dziły mi konserwy, które zfadłam. .Testem chora n~ p e wną C'l1ombę„. Mój lekarz w Mrskwie mówił mi, że muszę s1ię
wystrz e gać konserw.„ Zapomn i ałam o
tym„„
<D. c. n.)

i

pół

mieścić jednorazowo w komorach gazowych
do 3.000 ludzi. Komory gazowe znajdowały się
w części podziemnej bernatoriów na powierzchni natomiast pracowało 15 pi6"6w do spa·
lania ciał. Ciała z.amordo,wa.nyc:h wyciągane

do hali na.dziemnej
na

były
wfadą
elektryczną,
ładowane
wózki, które podjeżdżały tuż pod
piece. Wzdłuż krematoriów ciągnie się bocz-

nica kolejowa, wybudowana
nia ofiar prosto do miejsca

w ce/u

podwoże

kaźni.
wywarła

Po wizji lokalnej, która
na jej uczestnikach wstnząsające wrażenie, ekipa po·
wróciła do !Gralwwa.
Rozprawa podjęta zoSttanie driś, w poniedziałek, dn.ia 1 grudnia rb.

Aresztowania w Marsylii
PARYZ (PAP) Agencja France
Presse donosi, że w c-iągu piątku i soboty w Marsylii aresztowano pewną l'czbę pracown.ików młynów i d>0ków za
o<lmowę wykonania rozkazu „moMizacyjnego''.. Część z nich zwolnióno, inni
zaś mają stanąć pr1e<l sądem.

De Gasperi zaprasza

rozłamowców do rządu
RZYM (PAP) - W tutejszych koiarh
politycznych przewidują, że w pierwszych dniach grud1t1ia może nastąpić re·
konstrukcja obecnego rządu de Gasperi. Do rządu tego. mają mianowicie
przyłączyć się przedsia wkiele partii re·
publikańskiej i grupy rozłamowców so·
(!ialist~anY.ch Saral!:afa„
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ch cą . .sprzedać Francję

2 tygodnie fer,i zimowych

Ludzie s o z

Obecnie, gd~ naród francuski i cała F1an·
cja. stała l!Się areną icyinlc.z.nych ma-chi'll.acji kont:r.ahentów reakcji i „demOlkratów" zza ocean'.!,
a głównie z Wall-Stre-etu, świadomie pr-c.wadzący~h kraj ku utracie politycznej i ekonoinkznej suwerenności, - nie od rzec·~y będzie
prztt'patrzyć się z bJi.ska tym, którzy ko:e•n:i
spr.z:edawali właSllly naród :i kraj najp:•mv Hitlerowi, obecnie zaś pragną sprzedać go reakęy~ym „do.Iarowiczom",
Dla nia<;'.ó:ych dz.;afao:y francuskich tego typu d<:.ig:i _oj ,.Heil
Hitler" do ,Heil Dollar" jest królszą ' wyg~dniejs,za; tym bardziej, że dla wielu z nich :ia
fej drodze znajduje s:ię znany ::n JUŻ dobrze
lfaiinek - Vichy.
W·ła.śnie z ~khy, okrytym ha,1bą : pe :ępie~em ośrodkiem zdrady i kolaboracjonizmu, ljcią niewidzialne nici ideo1ogkzne szereg
iIZisiejszych ..,przywódców'' Francji, wyikonujących :rozkazy swych mocodawców zza oceanu.
A, więc - .rzućmy okiem nieco W5tec7..„
Najpierw - Leolll. Blum. Francuska parlia
i:01cjalistyczina, a przede wszystkim „góra" tej
partii, p.ollliosła strcłtY w sz.eregach swego ik.ierow:nictwa nie tylko wskutek represji okupan-

Kolonłe

li

dla

1·

Sehuman - przywódca MRP (partii katolików francuskich), dzi.siejs2y następca niefortunnego kandydata na premiera - Bluma. I
znów mały rzut oka wstecoz. Stary numer gai.ety „France Libre" z dnia 15 kwietnia 1943 r.
A na łama<:h tego pisma artykuł o pisarzach
- kollaboracjonista<:h. I cytat z utworu zmtne
go zdrajcy Lenormand, po.święcony w c11łości
Schuman.owi.
- „Ten realvy pol1ty:< - pisze Lenormand,
-·ni~ myśli kategor·r.m: utopijnetj 1 szkodliwej roma.ntyKi, dowod"m ;:zego jest t0 i'.t S.:hu
man niejednokrotnie podkre3!1ł słuszność: po·
sunięć Petain'a, jdących w :d~runku załi1g·~dzenia szaleństwa, jakim była w,)jna z Niemcami". Tyle Lenormand, który -za n:c:nieckie
pieniądze głosił w tym samym utworze o tym,
że „Francja jest skazana u:i. to, aby utracil:
niepodległość, gdyż Fran:::rj n:e są w stanie
jej utrzymać". „Realny polity.k" -- t; cbarakterystyka Schumana •w ustach hitlerowsln:go
agenta - Lenormanda jest l':rólb, ale jaf:ze
w:i..ele mówi ona nam o sylwe:s:.e tego przywodcy MRP.
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turnusowe

młodzieży.

Grotniki-Lądek-Szklarska Porąb~

I na zakończenie
kilk:i drohn:cli, zapomnianych dziś szczegółów o 'ym, który 51oi
dziś w centrum nadziei reakcji - o de Gaull'a.
W sierpniu 1!144 r. między major"n' sztabu
30 korpusu brylyiskiego - Brawn(tm, a znany.m rlz·i-ennikarzem ameryka11skim Cornfildem
wywiązała się ciekawa rozmowa. Tematem tej
rozmowy był wtaśn!e de Gaulle. Brawn ·powiedział: „len człowiek niewątpliwie marzy o
laurach dwóch Napo.Jeonów. Ale jego usiłują
pasować pa „męża opatrznościowego" wbrew
jego faktycznym zdolnościom •i możliwościom.'
Amerykanin uśn1iechnął się i o.dpo'Wiedzial:
„Możliwe, ale je.st to człowiek, który może
być bardzo pożytecznym właśnie dlatego, że
chce, lecz nie może być Napoleon~m ani jednym ani drugim. Aby coś zrobić, musi opi'erać
się o taki w·Y'próbowany element. jak prawicowi socjaliści. Przynajmniej tak mu radzą ci,
co mu dobrze życzą",
Dialog te.n był podsłuchany przez dziennikarza angielskiiego, klóry opublikował go na·
łamach najpoważniejszej
gazety angielskiej
„Time5" w sierpniu 1944 r.
Pow.

Vv obecn 'm roku szkolnvm Kura1ori•.t<tt
Łódzkie, chcąc umożliwić młodzieży zd10we i
przyjemne spędzenie okresu zimowego, 019.-1llizuje kolonie turnusowe, z których korzy-s.tać
będzie mogła młodzież i.;zkolna.
Tuż pod J:,odzią, w Grotnikach, w budynku
harcerskim, zorganizowany został nowocze~me
urządzony i wzorowo prowadzony dom kolon; i·
ny, przeznaczony na iimowy turnus. Rozporzą
dza on 60-ma mifjscami, z czego połowę stano·
wić będą dzieci łódzkie, połowę dzieci z okrę
gu. Do domu mogą wyjeżdżać chłopcy i dziew·
czynki z drugiego, trzeciego i czwartego od•
działu szkoły powsze.chnej, pochodzące z rod:dn grużliczych i kwalifikowane na wyjazd
przez lekarza. Turnus trwa 5 tygodni, rodzice
płacą tylko część kosztów utrzymania w sumie
1.500 zł, resztę pokrywa Kuratorium. Dotychczas odbyły się już w Grotnikach dwa turnusy,
E których dzięki posilnemu -odżywie1~iu i wzorowej opiece, dzieci wróciły w najlepszej for·
mie fizycznej.
Od Bożego Narodzenia zoi·ga.nizowane zo·
--..;..----------------------~-------------- staną ogólnopolskie kolonie zi~owe dla. mło
dzieży obojga plci szkól średnich, urzą::lzone
t,9.w.
w partiipadły
komunistycznej
terr~ru"ile
ndem.1eckiego
iysiące nieznanych
·
stara.niem Min!sters~wa Oświaty w Szklarskiej
~tkomu, szarych, codziennych bojowników o
Porębie. Kolonie te, na które Kuratorium Łódż
wolność, to odmiennie przedstawiała się pod
kie otrzymało 58 miejsc, położone w zdro\l""l•
\ym względem s·ytu~-s:ja na odcinku trancuApel Kół PPR i PPS przy CZPP nie przeszedł bez echa
pięknej okolicy górskiej, przeziaczone są r1la
sklch llOcjalistów. RQmunistyczną partię we
+.
·1·
Rezolucja,
uchwalona
y.r
dniu
18
września
1947
zrealizować z nadwyż.k.ą oraz przyczynić: młodzieży słabego zdrowia, której kwa U;ka.=~e
r1ancji, :na.wet prawicowi katolicy ochrzci 1
Ólfanem „partii rozstrzeliwanych". żadna par- 194i' r. na wspólnym zebraniu kół PPR i PPS się do przekroczenia produkcji przedwojennej. n.a "l.vyjazd wyda lekarz szkolny. Pobyt w
tTa !Il.ie pollliosła tylu strat we Francji, ile właś- przy CZPP o przedterminowym wykonaniu
Fakty te nie pozwoliły dłu~o na siebie cze- Szklarskiej Porębie ko5ztować będzie 8 tysięcy
'1.iie komuniści.
Natomiast, kierowJliictwo fran- państwow·ego planu produkcji w przemyśle pab kać, bo na podst.awie meldu11ku kierownictwa złotych, z tego tylko 1.500 zł płacić będą ro·
eus.kich socjalistów padło ofi&ą ;nie tyle ter- pierniczym i apel do Komisji Przemysłowyc
tej fabryki, plan roczny wyprodukowania 5.230 dzice, resztę za~ Kuratorium.
Trzeci ośrodek wypoczynkowy, przeznac70·
roru Niemców, ile wyraż:ne.j pobiażliwości w i Kół Partyjnych w Przed5iębior.stwa>eh i Za- ton papieru, został wykonany w ·dniu 6 listony wyłącznie dla dz,iewcząt Liceum Gospodar·
it-o,sunku do lllich, okazywanej przez Niemców. kładach Pracy, nie przeszły bez ee a.
pada br.
Szereg organizacji falnycznych nadsyła
Wykonanie planu rocznego w okresie 10-<:iu czego w Łodzi, zorganizowany zo;;.tał w LqdkuWięc, :najpi:erw z racji tej, dość niedwu- ,61Woje rezolucje do CZPP. Cy1ujemy poniżej miesięcy daje gwarancję, że do końca bieżące Zdro ju. Wyjedzie do niego 35 u<:z.eru1ic o nadzna<1Lnej sympatii niemiockiej wyrażniie prze- reozolucję Mikołowskiej Fabryki Papieru go rok·u roczny plan produkcji będzie znacznie wątlonym zdrowiu. Dziewczynki ze skłonno
s~fa tria &tronę okupantów tziw. grupa Paul Fau uchwaloną w dniu 16. 10. br.:
przekroczony i osiągnie conajmniej 120 proc.
ściami
do choroby Basedowa nie mogą, ze
re, :b. sekretarza generalneg-0 paritii socjalisty„Poczuwamy się do miłego obowiązku zaWypada nam stwierdzić:, że jest to zasługą względu na specyficzne wlakiwości klimatyczcznej Faure, <>raz jego grupa zniknęli z ho- meldowania E'.entralnemu Zarządowi Przemysłu zgodnej i harmonijnej współpracy całej załogi ne Lądku, korzystać z kolonii.
~ntu politycznego wraz z okupantami. Po- PapJemiczego, że czł~kowie Koła PPR przy i robotniczych partii politycznych, a w szczePragnąc, aby udział młodzieży w sportach
rostał Blum.
Mikołowskiej Fabryce Papieru. w Miikołowie, gólnośc.i C'Z.łonków PPR, którzy posta.wili sobie zimowych był jak najszerszy, poz.a wyżej po.l;lluma, socjalistę, b. premiera, z pochodze- podległej Czułowskim Zakładom Papierniczym, za punkt honoru wykonać plan państwowy danymi tumU&ami Kuratorium Okręgu Łódzkie
ni~ Zy.da, przyw:ieżli do Paryia sami Niemcy. solidaryzując się z treścią rezolucji z dnia l8 przecrtenninowo, dają<: temu wyraz w uchwalo- go pomaga rów.nicż finansowo w organizowaHimmler osa.dził go w lukisusowaj wrni, obfi- w.rześnia 1947 r., umieszczonej w numerze 10 nej rnzolucji."
niu wycieczek szik.olnych poszczególnych za·
cle zaopatrzył w papier i otoczył opieką. Był „Papier.o.i.ka", uchwalili na zebraniu w dn:u 16.
Analogiczną uchwałę powzięły również or- kładów naukowych.
S.
p.iJnie strzeżony pmez N1'emców, ale nikt mu 10. br. jednogłośnie:
ganizacje polityczne• w Dolnośląskich Zakłanfe przesik:adzał w p1saniu. Bo pisał k>Siążkę,
a) wykonać przedterminowo roczny ;ilan dach Wyrobów Papierowych w Jeleniej Górze lilllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHillllllllllllllllllllllllllllllllllill
w ~tórej pouczał młodych socjalistów. Pouczał produkcyjny na 1947 rok w terminie do dn!a ł w Zakładach Cewek Przędzalniczych w Łodzi,
Gł
w f;tyilu llliemal ewangelicznym. Dz.ilw.nym zrzą 16 grudnia 194i' r.
wzywając inne zakłady, należące do przemysłu
dzeniem losu w tej „ewangelili" Bluma <ini sło
b) dołożyć wszelkich starań, by pla•n na rok papierniczego, do naśladownictwa.
n
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dem, w stosunku do „partii rozstrzeliwanych"
- pod adresem ikomunistów. PJsał to pod ochi;:oną niemieckich żołnierzy, w willi, zarekwirowanej dla :niego na .ro2lka:z. Himmlera. Dziś służy innym bogom - tym z Wall-Stree·t.
W',ich dnteresie roiwija francuską ik.1asę ro b o t nk'l:ą, na ich ~ecenia tomje swoją porut yik. ą
drogę dyiMaturze faszystowskiej de Gaulle'a.
Bidault, - :nazwisko które ciągle upiękl!Sz.ało ·do niedawna łamy prasy. Był :n.iegdyś prof€:SOiem histmii i redaktorem kato1iciki€j gaze·
ty: Przez ośrodki francuskich masonów, vb.li~
ż-One do !kół wielkiej finansjery - pewne n.lci
. wiążą go za słynnym „Comite de Forge" tym zjednoczeniem
wiei.kii-eh . kapila:listów,
współpracującym jawnie w cz.a,sie okupacji z
Niemcami.
Stalo się to w lutym 1943 •r„ gdy Niemców rozg.rolliliono pod Stalingradem. „Coroite

de Forg.e" cy11ic:mie i szczerze przyznał się do
teg-0, że Stalingrad rozwiał nadziieije finan5jery, związane z Niemcami. Wówczas p!iZemy~
slowcy ,,postawiJli" aia d•nnego bi:n'ia i reczęh
5.Z'llk.ać możliwości kontaktów z ruchem 01poru. Zaproponowano finansową pomoc. Wlaśnie Bidaiult był tym, kitóry odr·azu i bez zastrzeżeń przyjął tę pomoc. Umiał maskować
§o.W:Oje myśli. Prawka wid.ziała w nim „C2łow.i.eka twar.dflj ręki", - lewica wierz~!a ~ pr?klamowane przez niego refo.rmy. Dz1s w1errue
służy 'Potentatom z Wall-Street. To aiic, że iIJ.teresy wielkiego :narodu francuskiego na.rażo11e 6 ą na 'Szwank.. Tak każe wsz:echmo.cny dolar
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ll'qwiad z .sekreta r ze /IU qener aln q !IU TPZ pplh .
związku ze zbliżającym się okresem
:ąożego Narodzenia generalny sekretarz T.
·
P.
udzielił współpracownikowi PAP
forma.cji 0 tegorocznej Gwiazdce dla L.oł-

W

_..m-

z.

nierza.

Wśród wielu celów, jakie zakreśliło sobie
w swej pracy Towarzystwo Przyja-::iół żołnierza _ objaśnia nas ob. ppłk. Grµda - za je-

den z najważniejszych trzeba uznać pracę kulturalno _ oświatową wśród wojska. Rok obecny ma być wielkim krokiem naprzód w tej
dziedzinie i nasz postulat, „Biblioteka w każdej jednostce i świetlicy wojskowej" musi być
jak najszybciej zrealitowany. ~aca całego ro-

ł
·
·
ku da a juz pozytywne wyniki°, a 1e dopiero tegoroczna żołnierska gwiazdka ma być najmo·
k
·
1
cmejszym a -:enteru w naszej pracy na po u
kulturalnym i oświatowym.
T owarzyslwo Przyjacio
"ł ż - ·
· ma
om1erza, me
swych własnych funduszów, lecz jest jakby
przewodnikiem, który kontaktuje wojsk.o ze
społeczeństwem, to też w całej naszej akcjl liczymy wyłącznie na ofiarność społeczeństwa,
które nas do tej pory nigdy jesz-:ze nie zawiodło.
- W ubiegłym roku -· mówi ppłk. Gruda - akcja gwiazdkowa przyniosła nam około 40 milionów złotych, w tym roku spodzie-

I
70 letni• w1"elowarsztatow1"ec
-

Vv Państwowych Zakładach Przemysłu We!nianego Nr 37, po odbytej naradzie wielowarsztatowców w dniu 8. 11 br. i odpowledni::h
przygotbwamach technicznych przeprowadzanych -przez Dyrekcję ,przystąpił do pracy na
dwóch"krosnach kortowych tow. Stasiński, pociągając swym przykładem ob. ob. Białkowską,
Terpilaka i Kaźmierczaka.
Tow. Stasiński urodził się 15. 4. 1871 roku,
a zatem w tym roku ukończył 70 lat życia,
pracuje od 13-go roku swego życia, tj. 58 lat

p rzykładem

I

wspólne zabranie. W tym duchu - w :i.tmo-1'
sferze powagi i. dumy. z d~>tychczasowych osiągnięć
jednosci działania - toczyły się
obrady.
.
Przewodniczył tow .. Lon~owskl. ~ek~l umo
wy odczytał tow. Cegi~lski. z. r~miema PPR
przemawiał tow. Załęski, z !~1en~a ~PS to.w.
Czernik. Referen :i przypommaią, ze Jednolity
·· ro b ot~iczyc
·
h . za czą ł się
· ieszc~~
·
front partu
przed wojną l istn1ał takze podczas okupac)l.
Dzię"-i jednolitemu frontowi - który był i j~st
podstawą Bloku Demokratycznego budujemy i utrwalamy Polskę Demokratyczną. Tow.
.
·
f
·
Czernik (PPS) s~wierdza. w s:v?im Te łerac1~.

1

że kl~ska re~J:cj1 ~ta ła.s1ę m~~hw\ 7.ączn~e
dzięki jed:_ios-;1
Wsponunaią-: o

dziu. am~ parh
~o o mczl'.c .
kongresie PPS mowca stwierdza między innymi, że
- • zebranyc h am·
„napewno niema wsrod
·
'
PPS , ja.
· k
jednego
to~arzysza'. 7~rowno z
i z PPR, klory by me ~::czyi ~on.gre5ow1
aby obrady szły po lum, ktoreJ wszy·

_

pokoju"

Uroczyste zebrania w zakładach pracy
okazji pierwszej ro::znicy umowy o jedno
ści działania, odbywają się we wszystkich fa
brykach i instytucjach wspólne zebrania PPR
i PPS. Niezwy:Ode, niecodzienne są te zebrania.
0\fświętnie przystrojone sale, sztandary PPR,
PPS, OMTUR i ZWM. Przepełnione lokale świe
flic, Obecni są nie tylko członkowie obu pai;tii
·
·
l a wszygtkie zebrania przychodzą
-li~·
mema
n bezpartyjny-;h robotników. Prae grupy
" ą Ł dzi _ tak jak i w całym kraju Ó~ch~ząo uroczyście rocznicę umowy 0 jedno
śd, świętują uroczyś:.ie zwycięstwo idei ied·t
· ,_ t
nol 1 ego ;uon u.
Ze zrozumiałych względów nie możemy pi
sać 0 wszystkich uroczystościach Wszak tylko
w dniu dzisiejszym odbyły się ~ zebrania w
p7.PB N N 1 2 3 5 g w Elektrowni Ga"r . r · rl : n'ych' z'akł'adach
'
1
~owm
u front
m
· J d· wie
i·ty
PPR i PPS - · to wkład do
1
.„
e
no
•
dQela jetlności robotniczej w Europie i na ca
łybl świecie". Takim hasłem przybrali towaizysz.e z PZPB Nr g salę, w której odbyli swe

dla 1"nnych

na krośnie. W okresie władzy kapitalisty::wej
był jednym z pierwszych, którzy walczyli przeciw wyzyskowi kapitalistycznemu. Obecnie1
gdy przemysł jest własnością społeczną a
zwięki.;zona produkcja idzie na podnies~enie
stopy życiowej mas pracujących i odbudowę
kraju zniszczonego wojną, Z!łŚ bezrobocie w
naszym ustroju jest niemożliwe - ob. Stasiński z entuzjazmem przystąpił do pracy na 2-ch
krosnach, mimo podeszłego· wieku. Jego czyn
będzie przykładem dla młodszych.

,;Jedność działan ia pracuj ących rękojmią
z

os Robotn•1czy"
Gr udą

warny się więcej i już teraz spotykQllly się
.z nadzwyczajnie przychylnym stanoWiskiem
,
zarowno społeczet'l.stwa jak i władz państwo.
wych.
Pierwszym ofiarodawcą, który
pośpieszył na apel TEP był Prezydent Bierut
który ofiarował 1,000 książek, ofaz premier
Cyrankiewicz, który przyjął stały protektorat
nad naszym Towarzystwem,
Strona organizacyjna tegorocz~' gwiazd·
ki - objaśnia nas ppł.:<. Gruda - wygląda t>o·
dobnie jak w lata':h ubiegłych. Na tetehie pO•
szczególnych województw i powiatów zawią·
zują się komitety urządzając imprezy na r~e~z
żołnierskiej gwiazdki i sprzedając specjalnie

wydane przez TPŻ nalepki.
Oprócz bibliotek, które będą trwałym upo·
minkiem przewidujemy obdarowanie chorych
żołnierzy w szpitalach pa-:zkami Wspólne stoły wigilijne w świetlicach fabrycznych i mlo·
dzieżowych oraz posiłki wigilijne na stacjach
węzłowych, gdzie by żołnierze będący służbo·
wo w drodze mogli spędzić wie'.:zór świąte·
czny.
- Jak widzicie - realizacja naszych planów wymaga niemałych funduszów, sądzimy
jednak, że każdy docenia ważność tych zamierzeń. Nie chodzi nam jedynie o fakt, że żołnierz otrzymał książkę, choć i to ma pierwszorzędne znaczenie, ':hodzi nam o nawiazanie
trwałych więzów tni.ędzy społeczeństw~m a
wojskiem. Akcja gwiazdkowa ma stać się wi·
domym symbolem, że naród z wojskiem a woj.
sko z ne.rodem.
- Muszę wam powiedzieć - dodaje ppl~c
Gruda - że w akcji naszej szczególnie liczvmy na młodzież. Organizacje młodzieżowe Z.
W. M„ O. M. T.UR„ harcerstwo i młodzież
czerwonokrzyska pośpieszyły na nasz apel, w '
kazują<::
w dotychczasowych pracach duż1

scy _sobie życzymy . - po .4inil _zj_edn?cze!ua ruchu ;obotmcz~go, · 1e~nosc1 dzia
lama. wsz_rstk1ch pr~cu1ących .· , .
„C1, ktorzy chcieh~y upra'" 1ac WR~- aktywność.
Poza tym poszczególne spółdiielnie wydac
ows~ą robo~ę - s.tw1erdz~ tow. ~~erm~
- mech. wiedzą, ~e drzw~ naszej partu wnicze przyznały nam przy zakupywaniu ksic1s~ dla nich zamkmę~e. A_n ..PPR am. PP.S żek 30 proc. rabaty, co pomoże zakupić o wieme będą tolerowały u siebie przec1wm· le znaczniejszą ilość tomów.
k"
To są zresztą raczej już sprawy organizacyj·
·ow j'ed. n ort
i. e~o frontu"
.
.Jedne l drugie osw1adczeme tow. C::zernika ne - kończy ppłk. Gruda. Punkt ciężkości o:azostał~, przyjęte przez zebranych huraganem łej akcji leży w tym, aby żołnierz oderwany
oklaskow .
.
, .
. przez czas słtt:i:by wojskowej od domu czuł się
O przebiegu zebrama swiadczyły takze dobrze, aby · wiedział, że całe społeczeńsh\l'o
h ł
b t " ·
d
a.s a ~zuc~ne rze;; ro
m~ow. ~o czaJ pge jest razem 2 nim, że jego los interesuje , szyst
fowt1en re:r~n.ow: k ''. i~f k ZZ:J~. ie no i y kich.
Gdy był na froncie flaczył o wolność naron - rę OJmia po OKJU
a rajuk „ k
Po referatach tow. rzvczmonrn , .e rctarz rodu, teraz stoi na ~traży pokoju i ładu, speł
koła PPS, gorąco witany przez zebranych, od niając odpowjedl!alne ; ważne zadanie.
· .kt'ora zos t a ł a Je
· d nomys'I me
·
Społeczeństwc
swą postawą przyjacielską
czytał rezo 1uc;ę,
· t
musi da•: w·y ra >we; miłości r wdzięczności
przy!ę ,a._
.
, .
.
P1es:i.1am1 rob.o,mcz11m1 zakoli.czono oficial- 1 dla naszej 'l:·mi. ;. narl~hodząca „,Gwiazdka"
(B) ł jes~ najlepszq :..•. '.em,1 :ikazj~
ną częsc zebrame..
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HANDL. PRZEMYSŁ.. SPOLKA WŁOiaENNI·
CZA „ T K A N I N A"
spółka z ogr. odp.
Łódź, Piotrkowska -48, tel. 145-94.
1-15

----

. ..

AMERYKANSKI Hurtowa sprzedaż
wlókienniczyc::h-galant. Konfekcji,
męskiej, damskiej i cąfopięcej, Łódź, Plac
Wolnoś~. 1~, tel. 159·17. Czfonkowie Zw. Zaw.
10% ZlllZk.i.
1-31
_
HURTOWA I DETAUCZNA spriedaż manufa~ttury, 1. PO~SKA CZ. ŁU:KASIAK
Ładź, Plac Wolnosa 11. tel. 108-94.
1-31
DOM MODY Józef Kobvsi~wicz, poleca: ubiory
Męskie, Chłopięce l Damskie, palta, Lodź,
Piotrkowska 157, tel. 256-82.
1-31

BAZAR

tury i Galanterii W.
kowskiego 8.
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W kwietniu br. została zawarta umowa:
Ministerstwem Poczt i Telegrafów ~
erteral . Dyrekcją P, i T. w Kopenbadze l
Wielkim Towarzystwt. kabli Pół oci_yc i w
spttl ie 1 t "homienI4 l!n1i tekqrahcz y~h
między Wa•s aawą a Frederic1Ą. Połączenie to
n11 odcinku Kołobrzeg-Redvig w Danii pr:r.e·
h1eC1 0:C h~dz.e I< Je 1 podmor k'\m. C1ęś<: lą·
da,·, ka J od Koł o brzegu do Warstilwy jest
już prz1 uotowan , ak r6 nież prtygoto ana
JCS l :p&ratUt"a tele rafic%1la.
N j ·1ększ przeszkodĄ w siybkim :ykow
niu u 1owy je•l za inowarw obszar w orda
w K o rzegu: min
unie 7.liwia}ą 1 &prawy
szkodzeń w kablu na y 1 odcinku.

między

Po ostatniej W<ljnie ~"·-stał w Powe no· ilość p nktów, ie 61ltll
decyduje o µ'er • ł w~o vkonano
1113 roa:nt c • ;P~n!ó·ł
wy tyip Spółdzielni Pracy w ośrodkach prze- szeństwie.
si ę 'f)QZiom poszcze.goln h ~póldzielm. ObeC·
mysłowych Łodzi, War5zawie, Katowicach i na 1
Współzawodnictwo zostało podjęte w polo· ne współzawodnictwo tozszerza się :ia 7.akbcly
Dolnym Sląsku. W miarę jak ·en liczba i.1rna· wie •. Wyniki pracy z każdym~
ce s · wytwórcze. W spółdz' elczo ci dojrz. la J t'Z
stała (w kwietniu 194.5 r. było ich 44. a w I. car z to lep ze. We
rze · ~u br. Od J !\ł, idea
pólz.i ocln et• a. Byłob do ;ze:, qdy •
koncu 46· r. liczba ich wzrosła do 1.20 )· - t -przekroczyly swe zadant
dziedzinle noµa- by do • :-spółza odn;ctwłl przyst ,pily I :nPe 1.t·
po;wstaJa potrzeba zorganizo ·ania czynnika trzenia i zbytu o 52 prooe. Plan. obrotu tow~ro- tytucje s;>ółdt! cze.
nadrzędnego i koordynującego. Rolę lego czyn
nika spełnia międZy innym.:. Centralne Zjedna·
•
czenie Spółdzielni przemysłowych, któremu
podlegają spółdzielnie ~ługowe,
hotelarskie,
mineralne itp.
W połowie 1947 r. Oddzjały CZSP przystąpiły do WSPÓ!:.ZAWOD ICT\N'A PRACY._
28 bm. odbyło Si"'\• Lodzr 22·gt·e p1"· 1Zl>0tYch. na ufunoo\ ·ani.e ib-ll t k ]!a
W zWlązku z tym aktualnym zagadn1eruem
...
•
.
zwróciliśmy się do dr. La: cL<-berga, prez sa narne posied7€nre Wojiewócizki j Rady garnizonóv ·oF ó\ - h i I mi!'nn zło ·
czs~ z pro.. >!bą o .udrielebie nam kilim infor· Nar-Odow-e:, . poŚ\Yiecone g.nra\\ ie dcdat· tvch na p':lrnoc dla roinikó\ ·, których go
mac11 w leJ spravne.
ł
J
t'
•
•
„Celem ' tego -spótza odnL twa mówi kowego bwi~elu
oj . z,vią. zku San:o· spodaro;t ·a zmsz.cz;I 0kupant \ al· ja<'
to~ .. Land~herg. ~ ie5 P-Odnksi~ni e ~ra>;", rzado • ·eO'o na rok 1947, !!-OsO-Odarc.e kś· repres:y jnych,
Zagadni ni<ł go-podarki
11osc1 po·szczegolnych oddziałów 1 rea:;1zu.C)a
:
""
.
.
r •
• •
• •
•.
nakreślonego na;m :zadania w ramach tr:rylet- neJ oraz przymuso. ·emu ubezp1eczew~u .esne1 1 sprawy opału dla ludno c 1 omo·
niego planu. Wspó~W:odnictwo o~ej:nuje i;e.·. <'.'d aradiobicia.
·il d ·r. okr. lrdzkiego la ó y państ O·
łoks'Ztałt pra.cy -0dd7lalow. 'VV oceme \'lryn •kow
n · ' h • !;!
bierze się pod uwagę odbiór produkcji 5p · 1Z nadwyzk1 · pizeznaczon-o rmędzy :n. "ych, po CZ) m Wn·
4' \\a ' a po dl uz·
dzielaej, ~aopatrz~nie 1>półdzie.l~i. w ~erenie, · l milion zł-0tycb na dota-cjoe odia samoi1ą ł-zej dy·kusji ~ ·pr-O\ ad?ić przymus ubez
werbowame czlonkow, rentownosc 11p. Za dobrą
•
· .
• .
. •
.
.
•.
. .
prncę poszczególne oddziały otnymują pavr.ią <low, na bu<lowę szkoł r burs. 250 t)'S . pieczenia zbóz od gra<lob1c1a.
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MEBLE komplety i sztuki pojedyńcze, wyrób l
własny. Zakład Stolarski ANTECKI JAN, j.r. ·
Łódź, Gdańska 42.
1-15
WYTWORNIA I SP'RŻEDAZ-ME LI .Józef F: BŁACH'OWl K 1 S-ka
..
J
_„ Łód'z, GdansKa
. ,
.•
P1otrkow ska 11 tel. 117·32. Hurtowa sprzfo z
a:nacz.,..,
.38 we1sc 1e z u1.
t k 1 · 1 ct •
„ ~ ' h
Więckowskiego.
1-31 ar. o oma ny_ 1_1_ pozyw zy_c_.______
ZAKŁAD STOLARSKO J:MEBLOWY K. llpiń- FA~YKA CU~OW i Czi!~ołady „DELICJA„ .
k. Ł"dź J
•
't . .
el Łódż, Żeromskiego 31 tel. 85-27. Radom Za·
s .1. o • arC;>.a 18 • po1eca Da] anie] wsz · ::Ciaa<:.wym udzielamy rab· tu przy vc·!eśniejkie wyroby.
.
l-l.5 3zym zamav.ianiu
1-31
ZAKŁAD STOLARSKI S anisław Macias:iek, WYTWORNlA CVKllOW „KORONA" Łódź,
Ł~ź~ Sródmiejska 3~ _ _ _ _ •
• !·15 Zawadzka 15.
1-7
ZAKŁAD WYROBÓW KOSZYKA SKICH. Sla- v„ YTWOiN~WAFLI
nWaw Nowak, Łódź. ul. Nawrot 4 pcrleca m.e- ALEKSANDER MACIASZCZYK. Łódź I. Piotr•
ble i galanterię koszykową. Spe<jalno ć: Kosze kows a 92, tel. 173· 2 poleca 'llpł lici c oln
we k•lorowe t wafle rótnych form tÓ'W.
1-31
dla fabryk.
1-1.5

I

P Al TA Damskie i Męskie w dużym wyborze,
Konfekcja, Galantezia i Manufaktura .,ANNA",
Łódź, ·Piotrkowska 126.
1-31
„..,, KONFEKCJI I GALANT'""'ll
SPRZEDFlL>
i:"
dam!lkiej, męskiej i dziecinnej KRZESZEWSKILATUSZKIEWICZ i S-ka, Łódź, Piotrkowska 144
1-31
WYR OB KONFEKCR B. _F_in_g_er_J_S._ka_,_Ł_o_·d-ź,
Zawadzka 26.
1-7
·WYTWORNIA KOl'ifEKCJI Sprzedaż Mam:·
faktury H. ZDZIEBŁOWSKI i S.ka, Łódź, ul.
Próchnika t6a, tel. 102-70
1-15

1

I El'ł ZI A

HURTOWNIA
WYROBOW
CZYCH, Kubiak i S-ka, Łódź,
go 1<>, tel. 204-68.

WŁOKIENNI·
Więckowskie

1-31

WYJlOB

I

E T YI
ARTYKUŁY

FRYZJERSKIE i Pr.dmne'ryj o-Ko.
sn.etycme .JOZEF POIŁ WSI\,, t.6d?. 1<l.
Sienkiewicza 63 ter I5.! C'.!.
1-lS

---

LABORATORIU 1 CHEMJCZ O- ·oSMETYCZ·
·E CORDEL wł. Piotr AJ1dr-iejew kl. Łódź. ul.
Nowomiejska 1 r 3 lei . 204·8' poleo;a· Kremy.
pastę do 'Zębów, pudry pomadki do warg, róże,
perlumy wody !..wiatowe it.p. artykuły wła
s nej prorlu cji
l Jwaria: Pie:.r si
tra·1zakcję
zawie urn za o C." niem potwierrlzenia zqło
~zenia o konce:'")ę.
1·31

SPOŁDZIELNIA

GODA'',

Łódź,

PRAC "!'!\.J>ICilRSKICCI „WY·
Zawadzka 18.
1-15

Radioodbiorników
WYTWORNIA Beretów i Wyrobów Kapelusz- FACHOWA NAPRAWA
niczych „BERET POLSKI", I. Zając i J. Sen· Sprzedaż lamp radiowych I. FiszłeJd. Łódź,
1-31
derowskl, Łódź, ul. Piotrkowska 56 lel. t22-84 Sródmiejska 4 tel. 2.i&-65.
1-7 K. BORKOWSKI
j
T. SCHMIDT. Spnedai
PRACOWNIA KAPELUSZY dilmskich Celina żyrandoli, lamp i innych artlkułów elektroTRAFALSKA, Łódź, Nawrot 6
1·3. technicznych. Łódź, Piotrkowska 125 tel. 214·56
1·31

--

---- ---

MUZYKA
I-- -I

NOWOOTWARTY WARSZTAT budołt"!'r na· •
prawy, ładowania Akumulatorów prZ)'Jtnuje
wszelkie roboty w tym zakresie. Łódź, Próch·
SKŁAD INSTilUMENTOW Muzycznych · „ME· nika Nr. 13 (Zawadzka).
1-7
L.
Stępniewski,
Łódź,
PiotrkowLODIOFON"
_·v,_n_RD_BY_Z_AK_OP_IA_iS_ll_E
PllECISIOUS-RADIO
Lódź.
Sienkiewicza
2.
Re·
ska 155
1-15
mont radioodbiorników i budowa nowych na
SPRZEDA.Z MĄ 7ll.1Al.0'\1' ŁOKCIOWYCH „ODEON", Wielki wybór plyt gramotcno- zamówienfe. Wzmacniacze Szybko
tanio Galanterii i Wyrobów Zakopiańskich. Hurt- Wtch oraz instrumentów muzycznych JAN fachowo.
1-31
Detal TADEUSZ SITEK l S·ka, Łódź, Piotrkow- DlfMBINSKI. Łódi, Piotrkowska 160 tel. 140-63
ska 117.
1-31
1-7

I__:

_I

MANUFAKTURY I GALAN- MEBLE Tanio oddają Zakłady Stolarskie
TERlI Stanisław Sawicki i S-.ka. Ló4ź, ul. Gdań Spółdzielnia ~.BUD 0 W A", Łódż, Piolrkow·
ska 3la.
·
1-15
- - - - - ska 154 w podwórzu, tel. 202-84, 209·76. Wyko·
HURTO\VNIA GAlANTERY JNO - TEKSTYL· nuje również wszelkie rob~do'l'._lane. 1-31
NA, E. Hybsz, J. Janicki i 1'ka, Łódź, Piotr· MEBLE, jadalnie, sypialnie, gabinety, urządze
kawska 9, tel 129-29.
1-15 nia l>iur i sk.łepów poleca Me:haniczna Stolar- - -A -SPRZEDAZ
-·
mnnow
Art. Wtókkmniczych nia WŁADYSŁAW JANKOWSKI. Łódź, Łom
,,SAJ - KOS'', Janina Sajda ' S-u, Łódź, żyńska 20/22. Sklet> i BillMł. Piotrkowska 161,
1·31
~fotrkowska 8, teL 272·51.
1-7 tel. 133-80. -

- - ----

IJiZE

1

-----------------WYROB TRYKOTU I BlEUZNY TRYKOTOWEJ
Ludwik Raziewicz i S-ka, Łódź, Próchnika 5,
tel. 131 •74
1-31

HURTOWNIA WŁOKIENNICZO - GALANTE·
RYJNA „M I N E R W t"• Łódź, ul. Więc•
kowskiego 7, tel. 184-29.
1-31

HURTOWN~

WYROBI PAPI

_
11

I SPRZEDAZ Bielizny Damskie},
Męskie i Dziecinnej, Łódź, Jaracza 10, wejście
:_~~m'r'..
__ ____
1-15
WYKWINTNĄ · BIELIZNĘ Męską, uszyjesz
sobie tylko w f-mie Łódzka Wytwórnia Bielizny
CZ. BOGUCKI i S-ka, Łódź, Piotrkowska 6.
HURT - DETAL Galanteria i tekstylia, Jan Z'a klad przyjmuje tylko z powierzonych ma·
1-31
Ochal i S-ka, Łódź, Piotrkowska 44.
• 1-1 leriałów, Specjalność koszule sportowe.

HURTOWA i DETALICZNA SPRZEDAŻ GA·
LANTERII i MANUFAKTURY, S. Goldberg
i R. Blibaum, Łódź, ul. Dr. S. Więckowskie·
go 8.
1-7

ie

t>ań tw

SPRZEDAZ MANUFA 'TURY, GALANTERil
4
i KONFEKCJI, M. Minkowski 1 S-ka, Łódź,
Piotr:Cowska 46.
1-15
GALANTERIA i KONFEKCJ
,,POWJSlANKA" A. SZYDŁOWSKI i S·la •Hurtowa Sprzedaż
Manufaktury i Galanterii, Lódź, Piotrkowwykonuje z własnych i powierzonych materia- ska 89, tel. 1.59-63.
t-1.5
łów. T. Mazur,
Łódź, ul. Narutowicza Nr 40
telefon 260-58.
1-7 KONFEKCJA MfJSKA. I MANUFAKTURA
Eugeniusz Fi9iel i Ska, Łódź, Piotrkowska 38,
ŁODZKA SPOŁKA WŁOKIENNICZA Sp. z o.'o. tel. 260-40.
t-31
ŁOOź, uł. ·Piotrkowska· Nr 67, tel 108-82
1-15 - - - - - GALANTERIA TowaJ'f Włók.leanicze JEllZY
WYROB I SPRZEDA.Z Towarów Wló ietmi· GAŁĄZKA, Łódź, Piohlowska 142, tel. 162-81
cz.ych „TEXTA", Lódź td. Piotrkowslcl!. Nr 44
t-7
tt'!l~f6ń ·134.11 ;
l-7
J. WISNIEWSKI i S.ka, Łódź, Piotrkowska 44.
HURTOWNIA PO:RCZOSZNICZO-GALANTE-1
.sp~~-ż~art. ~ t~ owych.
1-15
RYJNA, J. CENTURY i S·ka Ł6dź, ul. PiotrBIBUŁKĘ PAPIEROSOWĄ „l' o o Ko w A"
kawska 46, tel. 176-08
1·3l
- - - - - - - - - - - - - - - - • z bocianem poleca Wy wómia 'Bibttlelt, Łódź
HURT-DETAl W rób i Sprzedał Konfekcji PRACOWNIA KOŁDER I BIE.IZ Y Zofia Piotrkowska 49,
1-:ll
damskiej, męskiej J dziecinneJ 0 UBJOR 0
L. Łukaszewicz,' wykonuje szybko, solidnie i ta- SKŁ D MATERIAŁOW nŚMIEN
- -ŃYCH J ~zefa
Zawadzki i S·ka, Łódź, ul. Piotrkows::Ca 5 nio Łódź, Nawrot 6, tel. 101-41.
t-15 Nowak, Łódź, Główna 9. Sprzedaż oz.dób -:ho nwejście z bramy.
1-31 ~ PRACOWNIA KOŁDER J W'YKWJNTNEJ kowych.
t-15
HurlOwniił Włókiennlcził JOZEF MACIASZEK BIEUZNY wykonuje szybko, solidnie, ceny WYTW(HlNIA puoEŁfilCTEKTUROW"Yeiii S-ka ŁódŹ', Piotrkowska Nr 91 tel. 200-60.
przystępne F. KUNICKAf
Warszawa, Plac Łódź, Piotrkowska 135 w podwórzu, tel. 116-98.
1-15 Zbawiciela 8.
1-15
1-1.5
HURTOWNIA Wl.OKJENNICZA ,,MOD NE SPRZEDAZ MANUFAKTURY Kołder i- DodatT KA N I NY", Łódź, Piotrkowska 91.
1-31 ków Krawieckich. Wielki wybór kołder i ada·
SPOŁKA DLA HANDLU Tow. W:ll>kienniczymi maszków kołdrowych, JÓZEF NOWAK, Łódź.
i Galanterią M. Plew:ik i S-ka Łódź, Więc:C.ow- Jaracza 8.
1-15
skiego r 1.
1-15 - - - - - - - PRACOWNIA KOŁDER I BIELIZNY Janina
SPRZEDAZ MANUFAKTURY I KONFEKCJI Kapalska, Łódź, Zawadzka 11.
1-15
F. Łulio ki, Łódź, Więckow!fkiego Nr 1. 1-7

I Ol O R T

H wy kabel Pol ' -Dani

I

AlłYK ŁY TECHll~ZNE

I

E. JIENGEI. I S. PAWŁOWSKI. Skład Arty •.
kulów Technicznych, Łódź, Piot! kowska 150
1·31
LICHTARZYKI CHOINKOWE, końcówki do tel. t 00-84.
- - świecidełek, T. UMIĘCKI I S-ka, Łódź, Prócb· HURTOWA I DETALICZNA Sprzed~ att1·ku,:
nika 16.
1-31 łów wododągowych, piecowych 1 naczyn
„ZELAlłT", Łódź Narutowicza 22 tel. 135-82
KLINIKA LALEK, S. POWJERSKA Lódź„ S1en·
1-31
kiewicza 50.
1·15 ...
PRZE.DSIĘBIO STWO WAG Fil1?ly Hess w Lu·
PACIORKI I PRACOW n.A KWIATOW SZTU blinie. Stanisław MakOw!Jki 1 S-ka, ·sprzedai
CZNYCH „ALEKSANDRA
WOELFLE", wł. wyrobów żelaznych, narzędzi i art. gospodar·
Aleksandra Zieglerow• Łódź, Piotrkowska siwa domowego. Ł6dź. Piotrkowska 109, tel.
1-3t
us I metr"
1-15 208-63

---- - - -·- ------

--- -

Nr. 330

G ?.- CD S

Str S

KALISI(l

o unormowanie
cen
-

---oTelefony

codziennego

daie dobre wyniki

użvt~u

Onegdaj . odbyła się konferencja pra-1 strony Biura Cen Min Przemysłu oraz wy da- I w zakresie usług gastronomicznych i kra·
sowa, zorganizowana przez Biuro Cen przy ni~ rozporządzenia Rady Pai'lstwa o powoła- j wieckich.
Straż Min. Przemysłu i Ha ndlu. Konferencja mia- 1 niu społecznych komisji kontroli cen.
Ocena sytuacji na rynku sDożywcz: ·.m przed
ła na celu zapoznanie ogółu z v.rynikami dziau,talone zostały marże zy~ków oraz spo- I stawia się obecnie następujaco: Zbiory zbóż
łalności Biura i .z jeg? wzrastającym wpływ~m rządzono wyka~y ar~ykułów s~ożywczyc~ , o- chlebowych w rb. wynoszą ok. 5 mil. ton.
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis" na kształtowame się cen na rynku kraJo- bjętych cenarri1 maksymalnym1. Na odcmku Nie pokrywa to jednak zapotrzebowania. w
tel. 12-95.
v.rym.
j artykułów przemysłowych ustąlono ceny ma- ramach zawartych umów handlowych pokryNa przełom~e zimy ~ wiosny rb. zaryso- !<::symalne na artykuły pierwszej potrzeby. Po- je się niedobory importem przede wszystkim
wała się powazna zwyzka cen na artykuły ustaleniu zysku brutto dla przemysłu prywat z ZSRR.
Dyżury
żywnościowe: Zwyżka ta nie będąc gospodar- 1nego, nastąpiła obniżka cen na artykuły przeZbiory ziemniaków obliczone są na 23 mil.
Od dnia 30 listopada do dnia 7 grudnia czo uzasadmona spowodowała kontrakcję ze 1mysłll państwowego oraz opracowanie norm ton i nawet zgromadzone zapasy ziemniaków
br. dyżuruje apteka mgr. Sumińskiego,
pozwalają oczekiwać zniżki cen na wicisnę.
P4c Kilińskiego 4.
Na odcinku zaopatrzenia w mięso obserwo~
wana wyprzedaż niedotuczonego żywca i niesprawną
działalność
aparatu handlowego.
Zarząd Miejski Wydział Aprowizacji
Jednocześnie
wydawany będzie wę Produkcja
tegoroczna
obliczana
na 420 tysię
w Kaliszu zawiadamia, że w dniach do giel na Nr 1, 2 i 3 kari opałowych wynieczynny.
cy ton mięsa i ryb, przy łącznym spożyciu
6 grudnia 1947 roku odbędzie się osta·
wsi i miasta 455 tys. ton, pozwala stwierdzić,
' teczny rozdział węgla interwencyjnego danych dodatkow•o (ko!or szary) również że jesteśmy prawie samowystarczalni.
po
100
kg
na
odcinek.
i n a
na karty opałowe (kolor różowy) dla
Produkcje wszelkich tłuszczów szacuje się
Zarząd Miejski w Kaliszu na 120 tys. ton rocznie. Deficyt naszego za. lino ;,Stylówy" wyświetla film pro- osób, które pracują a nie pobierają węg
aukcji radzieckiej pt. ;,My z Krońszta· la 'Z tytulu umowy zbiorowej, 'ngl ę dnie
Wydział Aprowizacji.
potrzebowania wynosi 40 proc„ co musi być
dtu" t kronikę.
z kart kat. I. Węgiel wyda\Yany będzie
pokryte 40 tys. ton sprowadzonego z zagranicy tłuszczu.
;;Bałtyk" film produkcJ·i fra uski . na odcinki 1; 2; 3; 4 i 5 po 100 kg na od·
_ .._ .... _ _,_
_.
Spekulacja na odcinku zaopatrzenia w sło·
nc
eJ cinek w naf>tępujących składach opałopt. „~aryłeczka".
wych: Firma Suski, ul. Wrocławs.ka;
A
ninę była naj\viększa.
Biuro Cen poparło
zwyżkę cen na ten artykuł, mając na celu zaKino „Wolność" wyświetla film pt. firma Pr;:,ybylski, Plac 3 Maja; Samo~
chęcenie rolnika do wzmożonego tuczenia ey„WesQły sublokator" produkcji amery- pomoc Chtop:;ka, ul. Wrocławska; Od·
z1·mową
wca. W ciągu bm. trudności zostały prawie
k'ańskiej.
dział ,,Społem", ul. Wrocławska.
.
całkowicie opanowane i ceny utrzymują się
t11!11'1 'rl~l"M I l'l'l!'l''Fl''l'T l"l.lr'l''l'!l'l! !! ! I I lllll'lllllll llll'nlll'llllfll1 11DI llTll ! I P ·1 1·1'l1ll l I I 111 I I I I I I I I I I 'I l i ,, ,. I 1:1111111111111111111111 ~ 1ml'll 'l"l,!IJllllllll'l llllill1ll',IU'llilll llllllllllllntlll•\ll\I li llllllll'il'IM!I 1111'lllllli 111n1111rm 111 lhl 111[!1'1
na ustalonym poziomie ..Jeśli chodzi o sytuację na rynku artykułó~v przemysłowych, to
należy podkreślić, że osiągnięcia w stabilizowaniu cen tych artykułów są pozytywne.
Ustalenie cen maksymalnych, energiczna kon
trola oraz wzrost produkcji państwowej spowodowały daleko idącą obniżkę cen. Np. arW p1ęfoie udekorowanej sali świetr- ~ cząc kołu najowocniejszych prac w re- pińska w imieniu Woj Zarządu ZWM tykuły bawełniane staniały ok. 40 proc.
c-owej Gimnazjum i Liceum im . T. Koś- alizacji szczytnej ideolQgii organizacyj- dokonała wręczenia stałych legi i\ macji
Ważnym rezultatem „walki o handel" jest
członkowskich . Z wielkim odnuciem wy zrozumienie większości kupiectwa prywatneciu z,ki odbyła się uroczysfość wręcze- nej.
nia stałych leg'tymacji pien~'szym czło~
Pięknie opracowany teferat ideologicz głoszony przez kol. Kausówne wiersz go, że winno ono dostosować się do norm
kom Szkolm~g~ Kol~ Związku Walki ny wygłosił ob. Kołtun, a spra\\·o,zdanie A. Asnyka „Naprzód młodz1 przyjaciele" ustalonych przez Państwo ! że walka ze speMłodych przy g1mnaz1um.
z działalności koła złożył ob. Karolak był
najwymmvniejszą
odpQW1ied7ią kulacją jest skierowana wyłącznie przeciw
handlowi nielegalnemu.
W uroczystości, którą uświetni! bezin Bogdan.
ZWM-owców.
Obniżka cen na artykuły przemysłowe doter~owny w~t~p orkiestry woj~lmwej,
Następnie ob, Konopińs.ka wygłosiła
Uroczystość zakończyła si ę odśpiewa chodzi przy niektórych do 30 proc.
procz .wyi:ełma3ących. po br:e~t s~lę referat o sytuacji międzynarod·o\\'ej.
niem pieśni: „Gdy naród do boju" oraz
Wyprzedaż
wielu artykułów masowego
człol'lkow .1 • sympatykow, ~vęh udział
Wśród podnios!eO'o nastroju ob. Kono ,Międzynarodówki".
s.pożycia obejmuje towary wartóści około 5
przedstawiciel Prezydenta Miasta - ob.
""
'
miliardów zł. Jeszcze bardziej obniżone ceny
Koźmiński„
Stam;ty Pov.'liatowego przy wyprzedażach przyczynią się do dalszego
urealnienia płac świata pracy.
ob. Gala, Kom. MO kpt. Iwanicki, przed
stawicie! PPR tow. Strogulski, dyr. ByDo dnia 15 grudnia br. zostaną opracowa. . .
. .
ne normy dla ustalenia wynagrodzeń za usłu·
czyński,
opiekun koła prof. Zaremba,
Do Poznania przybyła wycieczka stu J~znt Pol.sko-Czecho~ło.wacbei .. Dele~a- gi szewckie i krawieckie oraz hotelarskie i
prof. Korcala, przedstawiciel Zarządu
Woj. ZWM ob. Konopińska i przedstawi dentów czeskich zorganirnwany<:h w a- 1CJa czeskich akadem1kow będzi·e bawiła fryzjerskie.
Reorganizacja skupu i dystrybucji, koncedel Miejskiego Zarządu ZWM ob. Ma- kademickim Towarzystwie Przyjaźni\ w Polsce około 2 tygodni il zwiedzi .oGzechosłowacko-Polskiej.
prócz
Poznania
Warszawę,
Krakow
sjonowanie
handlu, kontrola cen produktów
cia.s.zczyk.
Goście czescy podejmowani są w Poz i Wrocław.
· przemysłu prywatnego, import tłuśzczów 1
Po zagajeni11 przez pr1ew. Kola ZWM naniu przez Zarząd Towarzystwa Przy1
__ _...
ograniczenie do ustalonej marży zysków prywatnych kupców stwarzają perspektywy dla
Kościelaka oraz wybrani'l.l prezydalszej stabilizacji cen.
ruum, w skład kterego weszli wszyscy
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Z miasta i z woiewódzfwa

oo.

oraiz ob. ob. Kausówo· GŁOSZENIE
na i Stefaniak R. - kier. sekcji imprezo
we], zaibierali kolejno głos: red. Matu·
Na poastawie instrukcji Ministerstwa wie - rodzice pr7ybrani, oraz ustawoszak, dyr. ByczYński j: kpt. Iwanicki ży- Administracji Publicznej i Zi·em Odzyska wi przedstawiciele dzieci itp. proszeni są
„.„,11 •. „„„„.„ ... „.„„„„ ... "łll""''""'lllHlłll•lll•"'""'""""' ... „ nych z dnia 12. 11. 47 r<Jku niniiejszy1m o składanie wniosków w sprawiie repa„
podaje do publicznej wiadomości, ie z triacji dzied niemieckkrh, pozbaWiiQ1nycłi
'ł
dnieim 15 listopada br . powołana ziostała trwaile lub czasowo o;pi,eki rodzidelskiej.
Wszystkim nam leży mocno na sercu Miejska Komisja do Spraw Repatriacji co do których istnieje uzasadnione przyodbudowa Stolky, wszyscy śwfadczą do Dzieci Niemieckich. Wszystkie oooby za
- na JeJ
· · o db. udowę. Ka1·i z .1 po- ·t1nteresowane t ą sprawą, w szczego'I no- pu~zczenie
ipochodzebrowolme
.
. .ich .niemieckiego
.
,·
1
Wiat nie chce pozostać w tyJe. Dotych· ści kierownicy Zakładów, w których dzie nt~ . Wmosk. ~akie n.alezy składac w ~Vy
c.zas Kalisz wpłaci,! na odbudowę War· ci niemieckie przebywają , przedstawicie 1 dz:ate Administracyjnym Zarzą<l~. M1e1szawy ponad 2 miliony złotych, a po- le .Miejskiej Opieki Społecznej, opieku-1 skiego przy ~1 1. POW, parter, pok 0 J Nr 1.
wiat 230 tysięcy złotych.
D nowie społeczni, nauczydele i opiekuno
Prezydent Miasta.
Wyżej wymienien~
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Siedzenie pierwsza

klasą!

.wracają

W to.I<u dalszych prac Biura Rewindykacji i Odszk>0dowa11 Wojennych odszu·
kano i uzyskano zezwolenie Qlkupacyjnych

władz

w

Niemczech

na

wy'?lóŻ szeregu przeclmiotów zrabowa-

nych przez Niemców w Pólsce w czasie
okupacji.
Obecnie przygotowuje się do transipor
tu 39 transformatorów z Bielskiego To·
warzystwa Elektrotechnicznego. Tr ańs
formatory te posiadają moc 20 do 100
KV A ( kilowoltamperów).
Przygotowuje się również tran&port
ciężkich tokan'l dla fabryki
„Metalurgia" w Radomsku. Państwowe Zakłady
TeleradiQtechnicrne otrzymają
dwie
skrzynie zrabowanych bardzo cennych i
obecnie poszu,kiwanych przyrządów elek
trotechnicznych. Wśród przyrządów tych
znajduj ą się woltomierze i miliampero·
mierze.
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CENY OOLOSZEL"l: w tekście (strona - 4 szpalty) od I mm do 100 mm zł. 145 za I mm, 01f 101 - 200 mm zł. 170, powyżej 201 mm zł. 210. Za tekstem (sh'ona - 8 ftłlldt) od l do 100 mm
d. 55 za I mm. od 101 _. 2l'IO mm zł. 65. powyżej 200 mm. zł. t!O.- Nekr~log' (strooa - 4 sz.pal ty) ad l mm do 50 mm. zł. 30 Ul I mm. od 51 -:- l~O m.m, zł; 40, od 101 :- 150 mm. z!. 60, powyzej 150 mm zł. 85. Ogłoszenia drobne (z·a t sio wo) os::>b!ste i poa.z. ~odzm zł. 20„ han~e ~ł. 25, .zguby zt 20 'JQSWk. pr~ey zł. to. "Jl 111edziele 1 swię~ wszystkie ogłosriema o 3() proc.
drożej. Zastrzyżeni e miejsca w tekscie o 100 proc. drozeJ. Ogłoszenia. t~belaryc~, bil~nse '. komb;roo~ane. o 100. proc..drozeJ .. og~osz~ma wy m_iarn?le ~~rod ic-obny~h do 50 mrn przez _Il
szpaltę o 50 proc. drożej, ponad 50 mm I 2·szpaltowe o lOS proc drozeJ. Rabatow w zadneJ formie się me udziela. Nie przyjmuje się odpow1edzialnos~1
za t~oowy druk ogłoszeń)
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Dramatyczna walka Markiewicza· z Bergiem

I

W .pierwszym s.potkaniu r?zgrywek mi ę.dz yokręgowych drużynowych mistrzo.stw PolskiJl
CHUDY NOKAUTU.JE GUZOWSKl"':GO
w bo ks ie W!C~m1strz okręgu lodzkiego TęGza pokonała wczoraj ósemkę CKS·u z Częstocho··
Chudy, który z-ci-Obył popu·
wy 12:Ą. Wymki walk były na,stępuiące:
·
Tecza _ CKS
lamość w Polsce po ;,:iierw•
Bednarek (Tęcza) pako.na! Zwiechleiewskiego
· 2
szych mistrzostwach ;•dywidu
0
Jurek (Tęcza) zwyciężył Stry·chalskiego
4
0
alnych w Łodzi, na :k,Lórych
Guzowski (Tęcza) przegrał przez k. o. z Chudym
4
2
omal nie wokautowfil Czort. Maz.ur (Tęcza) zwyciężył Marci~iaka
6
2
ka, wczoraj potwierdził jeszMarkiewi.cz tTęcza) przegrał przez techniczne k. 0 . z Bergiem
6
cze raz, że pięść me. twardą
Trzęsmvski (Tęcza) zdo·był punkty w. o.
8
i że może być niebezpie-::zny
Krnkowiak (Tęcza) zdobyl punkty w . 0 •
10
nawet dla n.ajleps.z ych.
- 64 zł., chleb pszen ny z mqki 70 proc. _ G'.ł
Jaskóła (Tęcza) pokonał Myge
12
Trzeba pecha, że wczoraj z
zł., Bułki angielki 1 kg. - 80 zł. bułki a•ngielki
„ .... ~.„----&~ ,
jego pięścią zapo.z.nał si-ę je~? dkg. - 40 zł. za 1 . s.z.t. , bułki ang iel k i 251
.
.
.
.
den z najbardziej obiecująco
.,...
_
;w zi • za 1 s.zt ., bttlk· i'
k'
Rozgrywki międzyo.kregowe druąnowvch
Poziom walk ;iie !JVl nadzwy·-c·<a,inv. .
?.apowiadai·ących się ' młod"•"h
gr. Z mą I
.
.
•
•
•
'
l 0 '
50
pce-nnej 80 proc. 80 zł. , 4 zł. za
szt., bu łki mistrzostw Polski w boksie roz.poczęły się nla w swych szeregach !lla właściwie tylko 2-ch ('..
. pięściarzy Tęczy Guzowski.
1
.5G gr. :z mąki pszennej 70 proc. 86 zł. , . ;:l. ł'odzia·n pomyślnie. Wicemi·s-trz nasze;;~ okrę· dobrych bokserów, a >ą nimi Chudy ; Berg. · .•·
Guzo.wski jednak w ostat4 50
~ 1 $Z•luk~.
gu Tęcza gładko zwyciężyła druzynę Chude· Reszta wyraźnie pod wzgłędem ~;>drni-::znym
nich czasach obniiył nieco
Po,lędw.ica wołowa - 250 zł. 1 kg., mięso I go i Berga CKS z Częstochowy i zakwaiifiko· ustqpowała tym dwóm wygom Na wyróbie· :
., swoje „loty". Łodz-iooin zao-0i.:o~o_we ·b ez kości - 220 zł., mięso wołowe z : wała .;;ię tym samym do da.lszych rozgrywek. n.ie z.asługlwał może jes:.:cze przedstawlcle1 I
mnial zda.je się o najważniej.
kO·liCI"' (25 •p roc)
180 zł
·
.
1
wagi mus;z·ej Zwiechlejz.vski. Młody ~en chla· 1'
&zei· 6wei· zalecie - walc<'> z
1one mi":·.
-.
.
·
-:·•
mięso
m1e.
Zwvcięstwo
łodzia!1
bj'
i"
calkowl<'.i~
'l:ts:uMAile z wieprzowiną _ 260 zł kośc '
, .
• .
·
.
.
.
piec ma bowiem zadatki na niezlego pięścia·
defen<.>ywy. Nie-potrzebnie
1
280 l B 1 .,
. . ~o.owe
I
zone, a werdykty sędz10wsbe w zadnym wy- rza. ale jeszcze musi nad sobą duzo popraco·
wczo;rai· był ~tro.ną at'·k,11· ącą .
30 zł Sch-b
. .,
c
z ., a eron mięso - ~80 .
dk
:
·
„
~
~ . .
zł„ zeberka wieprzowe - 220 zł. mies
i . I pa . u me mogą podlegac dys.kus~.i.
wać.
Widać, że ten sy;stem . walki
rzorw~ _be:z kości _ 290 'Zł .• mię~o wi~p:o~e
~· "' „ -·-~. ·~·
~-= -~-„„ ~
mu nie leży. za dużo tratj
z komą (15 proc.) .- 230 zł., boczek i pod· O mistrzostwo kl. A ŁOZPN-u
czasu .na wzpoczęcie akcji i
gardle 280 zł słomna
320 zt smalec
.
przeprowadza je nie zdecydo·
Ceny

~cclcsymalne na artykuły spoż ywcze:

zwycięża CKS z Częstochowy 12:·4

Mą...ka zytma 90 proc. cena detaliczna za 1 1
~g. 39 zł., mąka żytnia 80 proc. _ 41 zł., mą·
a pszenna 80 proc. - 71 7.ł„ mąka pszenna
70 proc. - 73 zł„ kasza jęczmienna perlówka
I gat. 55 proc. - 72 zł„ ka·s za jęczmienna ła·
mana 65 proc. 62 zł„ pęcza·k 70 proc.-5 zl.,
8
ka'Sz.a Jaglana 60 proc. ·- 90 z.I„ chleb żytm z
mąki 90 pro-c. - 33 ·lł., chleb żytni z ID1!ki 80
proc. - 37 zł., chleb pszenny z mąki 80 proc.
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szanka z kas:zy ta.tarcz~nej - 160 zł„ kas.zam· .
•
•
•
~
•
•
•
•
•
ka z kaszy ięczm1enneJ -- 80 zł„ salceson _
310 .• salceson cz.amy - 310 zt..
diona - 350 z,ł., kleł·basa ser.delowa -· 300 zł„,
'
kie~ba.sa zwyc,zajna ~ 3013 zt., kiełbasa biail a
Wczoraj na boisku ŁKS-u odbył s.ię w ra- sobą dry.iyny pretenduj!lce ,do naszej ekstra·
sur.owa - 360 zł., metka - 500 zł„ paszteto· : ma0h mistrz!Jstw kl. A ŁOZPN-u mecz pHkar- kla1sy państwowej.
wa - 400 . zł. , pasztet -- 440 zł. . wątrobiana : ~·ki pomiędzy drnżyną gospodarzy a ZZK. Do przerwy ŁKS zapewnił sobie już prze340 zł., podgardlana - 220 zł. , krakowska
Mecz pomiędzy tymi d. rużynami należał do nie wagę trzech bramek, zdoibyli je w 22 min.ucie
370 zł„ cytryJ10wa - 400 zl., mortadel _ 400 zwykle emocjonujacych gdyż między tymi · Janeczek, w 24 - znów Janecz.ek, a w 27
zł., szynka gotowana - 450 zł. szynka suro· d .
. . t . . '. . 'd dł .
Kopera. Po przerwie ŁKS zdołał strnelić tylko
is. meJe .iuz o
uzszego
czas.u
o- Jeuuą
· _,_ b r amk
wa wę d zona - 350 zł., szynka• surowd wę· r ruzynam1
.
.
•
•
· ę przez Hogendorfa w 20 minucie
dzona bez kości - 370 zł„ s.:ynka w pęch ·= rzu "tia, me-zdrowa . mo·z e nawet . rywahzac.ia, P?~- gry. Honorową bramkę dla ko·l ejar.zy zdobył
- 480 zł., baleoron w pęcherzu ·- 480 zł„ bo-1 :_ycan~ prz:z wrogo nastaw:wne . oboizy kibi- Koczewski.
czeik surowy wędzony 350 zł. , boczek qotowa· „ow.
astro] ich zazwycza.J udziela się gra·
W pozostałych meczach o mis.tFzo·s two kl.
ny wędzony - 420 zł„ po l ędwica suro'w.a wę· 1· czom.
.
A ŁOZPN-u pa<lły wozoraj następujące wy·
d~ona - 480 zł„ pa·rówki i se rdelki _ 390 zł.. I Tak !Jylo i \~czorai., Sędz.ia Winiarski był niki:
k1 ełbasa krakowska obsuszdna _,_ 460 zł., kieł· I zmu~zony usunąc z bo11ska az trzech graczy:
PTC - TUR (Tomaszów) 7:2 (6:1) .
basa z.wyczajna obsuszana - 400 zł„ kietbas'l Maciaszczyka ł Lewii.!1dowsk1e.go z ZZK, oraz
Concordia - TUR (Łódź) 4:2.
poJska obsuszana - 480 zł., ~<sio mle·;u;rskie Barana z ŁKS-u, Gra na ogół utnzymywała się
Zjedno.cz:one - Boruta (Zgierz) 2:0.
601) zł., maisło osełkowe ....,.. 1;30 zł„ z'.emn\ak: na ·poziomie przeciętnym, jaklk:olwiek grały ze
Widzew I B - Lechia (Tomaszów) 3:0.
- 10 zł„
Jednocześnie Komi.s ja Cenn iko wa ;:a,,: 1:e·
g'1, ze ceny wszelkich innych w.;ii:\.1, !::, f!W}•
m:enionych w cenniku, nie mogą ovć wy:~s«e
.
.
.
~
o? cen odpowiednich wędlin zawa= tyr.h w <:en
mku
.
zwycię!a łodzian
· Powyższe ceny wchodzą w i..•r .e z ,J"!!em
l grudnia 194? r.
Nadzieje nasze, że w „Klasie Pi!listwowej" żyny zawiodły . R'I:s Widzew nie wygrał swej
KOMISJA ::s:\lr-: i.KO'..V A Łódż reprezentowana będziie przez dwie dru- osti!Jtniej szansy. Mecz w Tarnowie z tamtejs.zą
na m. ŁóJź.
Tarnovią, który w ciągu wc.zoraj5zego dnia
Z·ca PrzewoclllJczą'.:ego' Ligq koszykowa
trzymał w napięciru cały światek piłkars.ki Ł-o-) JÓZEF AMBROZIAK
dz.i, zakończył się porażką Łodzil.an 0: 2 . Dwu.lWY. ClęZa
naistym klubem w Lidze będzie Tarnovia, k·tó·
w
Widzew
beiz wi,,.kszego
W sali YMCA, w ramach rozgrywek Ugo•
„
wych odbył się wczoraj mecz koszykówki po- trud~. PHka . - j~k mó':'.'i stare piłkarski~ przł'.'
'
między drużynami łódz.ktimi YMCA i TUR-em. słowie - „Jest okrągła - przykre moze byc
Zwyoięstwo 35:34 (20:15) odniosła YMCA. dla nas. tylko ~o, że Widzew wraca bez„. hoZwycięstwo zapewnlli sob.~ ;iospJdarz.e w no'!'oWeJ bramki.
o.iotatniej minucie. Po przerwie gm odbywała
Dwie zwyc~ęskie bramki dla Tarnovii zdaFABRYKA BAMBOSZY
się w podnieconej atmosferze.
był Kokoszko.
Istnieje dużo odpadków włók-iennic.zych ,
które nie mają zastosowania ani w przemyśle
włó.lcienniczym, ani w papiemkzym. Odpadki
takie dotychczas leżały po zbi-0rnicach. Obec1~ie Sortow.ni·a Odp~ów Nr 3 w Łodzi urucho.miła z tych odpadków fabrykę bamboszy.
W tej chwili k-0ńczy się okr.es prób i fabryka
przystąpi do pmdukc}i.
Produkcja Państwo·
we.j Fabryki Bamboszy dostafczy dla . świata .
Fińalowe spo•bkanie ipiłka'l'skie o mistrzo-1 biona brakiem Flanka, Filka i Giexgie1a, mia·
prac.y ta.niego i praktyczinego obuwia domo· stwo Polski rozegrane w P-0z;na.niu między kra ła w swych szeregach kilku indywidualistów.
wego.
kowskil, \o\l1słą a p,oznański} vyaptą cieszyiło się Dosik0<naJe grali napastnicy, pny czym· wyró·
·
zrozumiałym · z.amteresowaniem, gromadząc na żniiła się prawa strona: Gracz, Cis.owski. UjeDALSZY WZROST DOST A W CENTRALI
boisk.u Warty ok. W.OOO Widzów. Mepz zaik.Óń· mną ich cechą było jediia.k zbyt powolne zdoODPADKóW
-czy! się · zasłużonym z.wycięstwem Warty w I bywanie terenu przez hołdowanie grze wszerz
W miesiącu wrz.eśniu br. znaczllie wzrosły stoi;.unku 5:2 (5:1). Tym samym po raz drugi 1 boiska oraz niedy.spozycja strzałowa. Pomoic
do~tawy Centrali Odpadków do przemysłu. w historii klubu porzn•ańskiego, Warta zdobyła kraikowska wysyłd'jąca stale swój ataik d-0
Ogółem do~tarczono 7 i pól miliona kilogra· zalizczyt:ny tytuł mistrza Polski i to w roku przodu, nie mo.gła często dać sob.i·e rady, z lotmów najrozmaitszych odpadków, \\ra.rtość któ· jubileuszowym 35-leda swego i.;;tnien~a.
' nyrrn atakiem powańslcim. Obro.na Wisły wy·
rych wynosi 83 mili·ony :złotych, wobec 6 i pól
Przed sęd.zią SzperJ.i.ngiem z Łodz·i obie padła słabo, na skutek złego ustawiania się
miliona kg w s.i.erpniu, wartości 70 milionów drużyny wy&tąpiły w następujących s.kładach: zawodników. .Jur-0~icz w brąmce bronił dO'bzło1tych. ·
WISŁA: - Jurowicz, Rupa, Wapiennik I, rze, na sumieniu ma je·d nak 4-tą br<l!IThkę. SęSORTOWNIE BUTELEK
Snopk'Ow&ki, Legutko, Wapienn.ik II, Bakowski, dzia Szperling z Ło·dzi wyławiał najdrobn.iejAutur, Kohut, Gracz, Cisowski.
'Sz.e fauile i utrzymał 'l!awodników w karbach,
Centrala. Odpadków uruchomiła Rejonowe
WARTA: - Kry;stkowi•a k, Dusik, Wei5is, -Każ nie dopu&Z:czając do ostrej g~y.
Sortownie używanych butelek. Sort-0wn.ie te mierczak, ·Groński, Danielak, Smólsk-i, SkrzypPRZEBIEG MECZU: - W 5 minucie prodośtąrczać będą dla i nstytucji, zakładów prze·
twórczych, państwowych, spółdzielczych i pry- ni-ak, C-zapczyk, Gendera, Gierak.
wadzenie dla W~.;;ły zdobywa Cisowski, w 12
walnych butelki jednolitego asortymentu tak
Mecz mimo ciężkiego terenu stał na do'b- minucie Gendera, po ominięciu dwóch obroń·
co do kształtu, pojemności jak i kokiru szkła. rym poziomie i, do·starczyl widowm dużo e- ców, silnym pla.sowainym strzałem zdobywa
Wobec istnienia na rynku bardzo wielu gatun- mocji. Warta jako całość wypadła lepiej. Gra- wyrównanie w milllutę późni.ej ten ;;am
ków bt1telek s.prawa zbytu ich, z powodu nie· ła ona doskonale _zespołowo, _ a w pierwsze~ gra~z ~rzechodzi Le~tkę, .przerzuca„ piłkę do
· n · · k' m
' l to
d ow'edn·ei· art·; połowrn, od 12 minuty przezyła swoi w1elik1 Smolskiego, a ten mimo mterwenc)! Jurow1·
i
1·
p i.
.
·
·.
1 d
·
moz ·osc1 s· O· p e wa11 1a o p
w mal ··eh zbiornicach była bardżo utrudnia· ·kwadr.at% w ktorym strize11ł. a W.is 1e .cz.tery cza .strw a 'rugą .brai_nkę dla Warty. W 15 m1·
X .
ł 'fe ment c "
to wo- bramk1. Krystkowiak w bramce poza kil.koma nucie Gendera p1ękrue wypuszczą Czap<;:.z yka,
na. Ob ocme przemys
r
a yJny, -0c
f k
.
d . . b ł d .
d · kt ·
k l · ,., b
t
·
· · 1. • •
wimiars·ki i farmaceutyczny będ7iie mógł zaopa- e e towi;y·m1 p~.ra .ami n.ie y
uzo zatru n10
ory z o e1 Z'UO yw.a rzec1ą - na1p1ę"'n.ieJ·
trywać sie w jec1nolite butelki, słoHct itp. Sor-1 ny, gdyz obron.~y, Ja~ i_ porno: z dos~ona- szą br.<i<mkę .dla .swyci\. ban~. „
.
t
·
. ' da ·ą b lelki na zlecenia Centrali łyrn „szitoperem Gronsk1m na czele, hikw1W 20 ·mmuo1e Smolski b1·Je z 25 metro.w
do\vali gr-0źne atald Wisły w zq.r-0dku.
wolnego. Silny stmał wypuszc21a z rąk Juroodwrudek?prze ŁJ d „u
· · · tw'ie d 0 w artY w·15ł a os ł a- wicz,
·
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·
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O pa ow w 0 zi.
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swoją korizyść.
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DRUGA LATOROSL K. O.
Of.i.arą drugiego n.<lkaiutu pa.dla druga obie·
cuiąca latorośl Tęczy - młody Mark'iewlC'll.
Chłopiec ten prizeszedł wczoraj swój chrzest
vr drużynie „seniorów" do.ść nieszczęśliwje,
Odrazu natrafił na jednego z najleps.zych za·
wodnh.1<ów CKS-u Berga, starego rutyniarza i
· d a-cza, k tory
·
· · rundz.1e
· potężnym
wy~a
w trzeciej
uderzeniem w Lwarz za.mroczył ambitnego lo·
dzianina i uczynił go nie zdolnym do dalszej
walki.
·
·
Marki.e wicz będąc „groggy" rwał się do dal
szej w.alki, ale słuszn.ie nie dopusm:zono go
do e:ventua·l nej masakry, toteż nie powinien
on mrnć żalu ani do sędzie. go ring.i>wego 1',pt.
Neudi·nga, ani do prezesa ŁOZB p. · Stępnia,
który katego'l'ycznie kazał mu iść do rogu.
BEZ EMOCJI
Po.~..ost~łe walki nie p.nzy.niosły wd.~s.zych
emO<i:Jl. w wadze · mus.zej Bednareik (Tęcza) po
konał zdecydowanie tnlodego Zwiechlejeiw·
skiego, górując nad nim przed~ wszystkim
pod względem fizycznym. w wadze koguciej
Jurek (Tęcza) w t~ecie.j rundzie ośmieszył
wcprost pozującego na „wie1kiego asa" SŁiy·
chals'kiego, który poza siillyro ciosem nic nie
pokazał, chociaż miotał &ię pó ringu jaik opę·
tany. W wadze lekkiej Mazur po nieciekawej
walce zmusił do poddania się MaTciniaka p&
drugiej rundzie. W pierwszym starciu wskutcic
rzekomo na
zbytstojąco
nislciego
wy
!if::zany
do ciosu
8. WMarciniak
wadze -średniej
w walce towarzyskiej Tn:ęsowski (Tęcza) RO
pierwszym starciu =u.sił do poddania się
Krawczynskiego, który miał niedowagę i w
wadze ciężkiej (półtiężkiej n.ie. było, gdy.ż
CKS nłe miał przeciwnika) Jaskóła (Tęcza)
wypunktował ko•l osa My.gę, · ważącego LM kg.
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Zieloni zwyciężają krakowską Wisłę
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OGŁOSZENIE

DyrE!kcja Miejskich Majątk ów Rolnych w
Lodzi podaje do wiadomości, iż majątek Wi·
dzew nl. Armii Czerwone] (Rokicińska) Nr 32
tel. 164-64. sprzedaje w hurcie i detalu: fiołki
alpe jskie, 1)rymulc, oraz inne kwiaty.
l.ódź, dnia 29 listopada 1947 ro:rn.
DYREKCJA
Miejskich Majątków Rolnych w Lodzi

Od

\Vlorku 2-go grudnia w kinie „POLONIA" (Piotrkowska 67}

PREMIERA pierwszego w Polsce iilmu produkcji czeskiej

LUDZIE
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,
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1)

raz c21warty piłkę w bramce kra:kowian. W 33
mun. 0.zapczyk jes.t s1tmeke-m piątej i osta•t·
niej .bramki dla Warty.
Dopiero .w 17 minucie po pra:erw.ie udaję
się Wiśle poprawić wynik. Ceritrę Oi'.5owskiego przejmuje Bakowsk,i i głową zd01by.wa dru·
gą bramkę. Mimo wy-s.i.Hców z obu stron, wy·
nik do końca nie. ulega zmi.anie i Wd.11ta t)':ilł
samym zdobywa po 18 J:o.tach powtórnie za.s.z·
czytny tytuł mistrza Polski.
Ostaiteoz.na pun'k.tacja tabeli mi'!;trz.owsikieij
przedstawia się następują,co:
1) WaPta - 4 gry, 8 pkt., st. br. 31 :3.
2) Wi'Sd.a - 4 gry, 4 pkt., st. br. !Hl.
, 3) A'I~S - 4 gry, O pkt, st. br. 2:13.

O we; ście do Ligi

Legia - Lechia 4: 1
W meczu o wejście do „Klasy Państwowej'
w Gdańsku warszawska Legia pokonała m~.ej
scową Lechię 4:1 (2:0). Drużyna Wd.rszowska
wygrała mecz zasłużenie.
Bramki dla Legii
zdobyli: Mordarski, Gyganik, S2yma·1\.ski i Op·
ry.ch.

O mistrzostwo kl. B

„ Victoria" zwycięża t4: 2
W mecz.u o drużYIIlowe mistrwstwo kl. 'fi
ŁOZB Victo;ria :po·konała Zryw z Pabianic 14:2.
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